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As piscinas descubertas dos Tilos e de Luou abri-
rán o 15 de xuño para estrear a tempada de verán, 
polo que a veciñanza xa pode xestionar o seu carné 
de aboado para poder desfrutar destas instalacións 
municipais ao longo do período estival.

Para tramitar este documento, débese entregar, 
nas oficinas administrativas da piscina municipal 
cuberta da Ramallosa a seguinte documentación: 
datos identificativos da persoa, certificado de em-
padroamento e os datos da situación familiar ou 
dos Servizos Sociais en caso de que fosen precisos. 
Aquelas persoas que xa teñan abono da piscina mu-
nicipal cuberta de Teo en calquera das modalidades 
non precisa realizar ningún trámite nin tampouco 
teñen que realizar ningún pagamento. 

Os abonos individuais custan 17 euros para as 
persoas de entre 25 e 65 anos e 14 euros para as 
menores de 24 anos. O abono familiar ten un custo 
de 27 euros e inclúe a parella e os fillos de ata 18 
anos, a partir desa idade pagase un complemento 
de 8 euros. Están exentas de abonar as taxas as 
persoas desempregadas inscritas como demandan-
tes de emprego e empadroadas en Teo, as crian-
zas menores de 5 anos e as persoas maiores de 
65 anos. O prezo da entrada por día é de 2,5 euros.

O horario das piscinas, que estarán abertas den-
de o 15 de xuño ao 15 de setembro, será de 11:00 
a 14:00 horas e de 16:00 a 21:00 horas no caso da 
piscina dos Tilos; e de 16:00 a 21:00 horas  de luns 
a venres no caso de Luou e de 11:00 a 14:00 horas 
e de 16:00 a 21:00 horas os sábados, domingos e 
festivos. Pola súa banda, a piscina cuberta abrirá 
durante os meses de xullo e agosto en horario de 
07:30 a 14:00 horas e de 18:00 a 23:00 horas de 

luns a venres, de 10:00 a 14:30 horas os sábados 
e de 11:00 a 14:00 horas os domingos. 

Amplíase a zona de praia na piscina de Luou
Nestas últimas semanas estase traballando no 

contorno da piscina de Luou de cara a ampliar a 
zona de praia. O ano pasado fíxose na dos Tilos e 
agora é a quenda da de Luou, para que poida ter 
maior espazo para o esparcemento. Un tema, se-
gundo indica o concelleiro de Deportes Ignacio Igle-
sias “fundamental en época covid cando delimitar 
os lugares e ter distancia entre os grupos é impres-
cindible”.

A obra que se está facendo suporá a ampliación 
da zona de descanso en 500 metros cadrados que 
se gañan cara a zona da carballeira e no lateral. O 
espazo para aparcar tamén se incrementa na parte 
frontal. Aproveitando esta actuación presérvase o 
espazo da carballeiro do acceso con vehículos. Igle-
sias explica que os traballos melloran as condicións 
de uso dunha instalación cunha alta demanda •

Teo inaugura a tempada de verán 
coas piscinas dos Tilos e de LuouDE
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Na piscina dos Tilos, 
na imaxe, ampliouse 

a zona de praia no 
último exercicio e agora 

realizarase a mesma 
actuación en Luou
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Ao longo do mes de xuño rematarán as tarefas 
de acondicionamento da carballeira da Tomada, en 
Calo, onde se constituirá o primeiro espazo recupe-
rado do HabitaTEO, a rede de espazos naturais do 
concello. A concelleira impulsora deste proxecto, 
María López, vén de confirmar estas datas.

O HabitaTEO é un programa que xurde co obxec-
tivo de poñer en valor os espazos que representen 
algún ecosistema característico de Teo, no caso da 
Tomada trátase dunha carballeira. A medio camiño 
entre un parque de lecer e un parque natural, estes 
espazos concíbense coa vontade de que o público 
poida gozar deles. Asemade, a finalidade é que a 
súa xestión outorgue prioridade á súa conservación, 
posto que non é extraño atoparse na actualidade 
camiños de tránsito xa marcados ou zonas perime-
tradas por traballos de erradicación de especies 
invasoras. 

Para a recuperación da leira da Tomada foi pre-
ciso un traballo de silvicultura intenso, que inclúe 
rozas, talas e, sobre todo, eliminación de especies 
invasoras. Ademais realizouse un complexo traballo 
de deseño do espazo para poder adecualo ao novo 
uso público. Ata o de agora a xente entraba na To-
mada para coller leña dos carballos demoucados. 
Se ben, dende este momento a zona conta cunha 
área de carballeira rehabilitada e tamén cun espazo 
de prado. 

Do mesmo xeito, tamén se dispuxeron elementos 
preparados para as persoas visitantes, construí-
dos con madeira retirada dos traballos de tala. Por 
exemplo, creouse  unha zona que exercerá de lugar 
de encontro e que se denomina “a roda” ou unha 
zona chamada “os panterlos”, que son estruturas 
piramidais que se asemellan a uns artiluxios em-
pregados para cazar paxaros, pero que neste lugar 
serven para marcar puntos de escoita dos mesmos.

Actividades para a veciñanza
A Tomada foi un referente para a xente da parro-

quia de Calo e a pretensión é que agora se converta 
tamén nunha referencia para toda a veciñanza do 
concello. Existe un panel informativo con informa-
ción na entrada para as persoas visitantes e faran-
se actividades periódicas de educación ambiental.

O 5 de xuño será o día que A Tomada comece 
a recibir visitas, coincidindo coa celebración do Día 
do Medio Ambiente. Nesa xornada realizaranse 
diferentes actividades en varios horarios. A través 
do Programa Apego, realizarase un paseo dirixido a 
familias con crianzas menores de 6 anos, ‘Recoñe-
cendo A Tomada cos 5 sentidos’. Haberá tres quen-
das: ás 11:00, 11:30 e 12:00 horas e a actividade 
farase acompañada polo doutor Merlo, educador 
ambiental. Para anotarse hai que escribir ao ende-
rezo-e lingua@teo.gal.

Pola tarde farase unha actividade similar pero 
dirixida a público adulto. Un educador ambiental 
explicará as particularidades deste espazo natural 
a partir das 18:30 horas. Para participar hai que es-
cribir ao correo-e turismo@teo.gal.

A Tomada ten unha superficie de 10.308 metros 
cadrados e o Concello mercoulla á igrexa o ano pa-
sado. Esta compra estaba dentro do acordo mar-
co asinado co Arcebispado no ano 2018 polo que 
tamén se recuperaba o espazo da Horta do Cura en 
Luou e a Reitoral de Bamonde para o seu uso • 

A carballeira da Tomada de Calo, 
preparada para acoller á veciñanza
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programa que busca 

poñer en valor os espazos 
que representen un 

ecosistema característico 
do municipio
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Programa de actividades 

 5-9   De luns a venres. Escola ecoloxista na aula de Oza. No marco desta iniciativa organizaranse 
rutas de sendeirismo por diferentes lugares do concello, co foco posto en distintas estratexias de 
supervivencia -orientación, pequenas construcións na natureza...- e abordaranse distintas temáticas 
relacionadas coa mellora do ambiente.

  12-16 De luns a venres. Parkour no parque municipal de Calo. Cinco días para iniciarse nos xogos e 
dinámicas propias do Parkour ademais de obradoiros, como pintada de camisetas. Require uso de 
material especializado, pero o alumnado só debe levar roupa cómoda. 

 19-23    De luns a venres. Teatro na Casa Común de Rarís. Obradoiro de iniciación ao teatro mediante a 
improvisación, a toma de confianza, dinámicas de grupo e a representación.

26-30   De luns a venres. Circo. Nesta última semana as acrobacias, os saltos, os malabares, equilibrios, 
clown serán os protagonistas de xornadas moi divertidas. Lugar por determinar.

No mes de xullo volta unha nova edición 
das escolas deportivas de veránDE
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A  pandemia da Covid-19 tivo un importante impac-
to na actividade deportiva, e en especial nas escolas 
deportivas municipais, que levan dous anos seguidos 
sen poder completar a súa oferta.  O cambio de ten-
dencia nas limitacións sanitarias e a posibilidade de 
practicar exercicio físico prioritariamente no exterior, 
anímannos a propoñer unha edición extraordinaria 
das escolas de verán, no mes de xullo.

Nos últimos días de xuño terán lugar as clases que 
non se impartiron no primeiro trimestre, para come-
zar no mes de xullo coas escolas deportivas de verán.  
Para a inscrición nestas actividades terán prioridade 
as persoas que xa estaban matriculadas no curso.

A programación completa remitirase ao alumnado 
das escolas deportivas por WhatsApp e farase publi-
ca a partir do día 2 de xuño, quedando aberto o prazo  
de inscrición dende ese día.

O prezo será o que se aplica para as actividades 
deportivas, 20 euros, coas bonificacións previstas 
para  as distintas situacións económicas e familiares.  

As actividades programadas para as escolas de-
portivas do mes de xullo serán judo, taekwondo, ki-
cboxing, taichi, defensa persoal, xadrez, atletismo, 
baloncesto, tenis, pádel, rugby, patín, hockey, tiro 
con arco, skate,  natación nas piscinas exteriores, 
ximnasia e aeróbic •

Os campamentos rurais abren o período 
de inscrición o día 7 de xuñoM
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A oferta de ocio e de actividades para a mocidade 
durante o mes de xullo no Concello de Teo será moi 
completa a través dos campamentos rurais, que se 
desenvolverán en horario de 12:00 a 16:00 horas, 
cun descanso para comer, de luns a venres.

As e os destinatarios desta iniciativa do Executi-
vo local son os nenos e nenas nados entre os anos 
2010 e 2004 empadroados no Concello de Teo. O 
período de inscrición abrirase o vindeiro 7 de xuño e 

vaise prolongar ata o día 17. No caso de haber máis 
solicitudes ca prazas, procederase á realización dun 
sorteo o día 21 de xuño. A lista definitiva farase públi-
ca o 25 de xuño e o período de pagamento estable-
cerase entre o 28 de xuño e o 2 de xullo. A cota de 
inscrición é de 20 euros por actividade. 

Asemade, é posible solicitar transporte para asistir 
a actividade, pero deberá indicarse na ficha de inscri-
ción para poder xestionar o servizo correctamente •



Cultura entrega os premios do Concurso 
de Marcapáxinas das BibliotecasCU
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A Concellaría de Cultura do Concello de Teo vén de 
entregar -o día 12 de maio na Biblioteca dos Tilos- os 
premios e agasallos ás persoas gañadoras do I Con-
curso de Marcapáxinas das Bibliotecas municipais. 
Os gañadores nesta ocasión foron Abel Golán e Tel-
mo Da Silva do CRA de Teo, e as gañadoras Daniela 
Saavedra e Sabela Mejuto do CEIP de Calo e Lía Abe-
lleira Iglesias do CEIP da Ramallosa. O xurado pre-
miou a orixinalidade e creatividade destes deseños, 
que agora se distribuirán nas bibliotecas do concello 
ao longo de todo o ano.  

Na xornada de entrega dos premios, o 12 de maio 
na Biblioteca dos Tilos, tamén se realizou a presen-
tación oficial dos marcapáxinas que se repartirán ao 

longo do ano entre os usuarios e usuarias das biblio-
tecas municipais. 

Nesta edición a participación foi moi elevada, tan-
to que a Concellaría de Cultura recibiu preto de 800 
exemplares para concursar. Iso, sen dúbida, dificul-
tou a decisión final do xurado neste certame esco-
lar. Dende o Executivo agradecen a implicación dos 
centros escolares na difusión da actividade e na súa 
implicación coa entrega de cartulinas para facilitar 
a participación do seu alumnado. Ante a gran acolli-
da da iniciativa por parte da comunidade escolar do 
concello, o proxecto repetirase nos vindeiros anos, 
coincidindo coa celebración do Día do Libro, o 23 de 
abril •
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O Concello outorga case 30.000 euros en axudas ao ensino
Co obxectivo de fomentar o ensino público, o Concello de Teo outorgou 27.640 euros en axudas para o curso actual, 
cuxa listado de concesión se publicou no mes de maio.  Segundo indica a concelleira de Educación, Mayte Argibay, “trá-
tase dun programa fundamental da área de ensino que busca axudar cos gastos máis necesarios e no que ano tras ano 
escoitamos a comunidade educativa para que a convocatoria se axuste ás necesidades das familias”. Nesta ocasión, 
as axudas para ensino concedéronse por un importe de 25.840 euros mentres que as de transnporte sumaron 1.800 
euros. A maioría das persoas estudantes teñen cuberta a través da tarxeta Xente Nova a gratuidade do transporte, polo 
que nesta convocatoria municipal esta cantidade é inferior. As axudas en Educación Infantil foron 25, en Primaria 108, 
na ESO 75, no Bacharelato 35, en FP 26 e en estudos universitarios 34. Houbo unha denegada ao ser de conservatorio. 

E D U C A C I Ó N



O autocine volve a Teo este verán, con dúas se-
sións que terán lugar no mes de xuño en Oza e Calo. 
Trátase dunha actividade novidosa que o Concello 
de Teo iniciou o exercicio anterior, no que comezou 
a pandemia da Covid-19, para que a cidadanía pui-
dese volver gozar da cultura dun xeito seguro. Des-
te xeito, o ano pasado, dende a área de Cultura do 
Concello, dirixida por Mayte Argibay, realizaron un 
programa de autocine en todas as parroquias que 
tivo moi boa acollida.

Así, este ano en xuño, o sábado día 12 ás 22:30 
horas, poderase ver a película Maimiño no aparca-
doiro da Casa Común de Oza. En Calo, o venres 25 
ás 22:00 horas, proxectarase Ons, na explanada ao 
carón da Escola Infantil.

Para asistir hai que reservar a entrada e, segundo 
indican dende Cultura, ten prioridade a veciñanza 
empadroada nas parroquias onde se proxecta o 
filme. As entradas entregaranse por orde de apun-

tamento. A reserva pódese facer a través das co-
misións de festas, asociacións, ou colectivos de re-
ferencia a nivel parroquial, no caso de habelos, ou 
no correo-e autocinecultura@teo.gal, ou no teléfono 
981 941 063 en horario de 09:00 a 14:00 horas 
de luns a venres, indicando o nome e apelidos, DNI, 
teléfono, aldea e parroquia, a matrícula do coche e 
o nome da película para a que se reserva. Non se 
poderá asistir sen anotarse previamente para a reti-
rada da entrada e sen cumprir os requisitos.

Durante o mes de maio xa houbo proxeccións, 
concertamente A galiña Turuleca en Cacheiras e 
Mascotas 2 en Luou• 

O autocine é unha 
iniciativa da área de 
Cultura que comezou 
no 2020 por mor da 
pandemia da Covid-19

A veciñanza 
poderá gozar do 
cine dende os 
seus vehículos 
en Oza e Calo
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O PEL reactiva de apoio a autónomos e 
microempresas concede 237.440 euros
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Un total de 133 autónomos e microempresas do 
Concello de Teo recibiron axudas a través do progra-
ma PEL Reactiva. O importe destas axudas concedi-
das ascende a 237.440 euros, que se reparten en 
tramos de 3.000, 2.500, 2.000 e 1.000 euros. Se 
ben, ante a necesidade formal de xustificar as axu-
das, nalgún caso o importe concedido é inferior aos 
1.000 euros. 

Dende o departamento de Desenvolvemento Lo-
cal, dirixido por María López, explican que a liña de 
subvencións foi publicada no mes de novembro e o 

proceso atravesou diferentes fases ata rematar no 
mes de maio co ingreso dos importes concedidos.

O PEL Reactiva Teo é un plan impulsado pola De-
putación da Coruña en colaboración con concellos 
como o de Teo, que teñen menos de 50.000 habitan-
tes. O obxectivo do Executivo municipal era adherirse 
para tentar paliar os efectos da pandemia entre as 
empresas que viron afectada a súa facturación ao 
longo do último exercicio. En Teo en total presen-
táronse 170 solicitudes de axuda, das que finalmen-
te se concederon 133 •



Hai 185 anos, o 15 de agosto de 1836, cons-
titúese oficialmente o Concello de Teo tal como 
recolle o Boletín Oficial da Provincia da Coruña. 
Inicialmente figuraba con 13 parroquias mais 
no proxecto definitivo perdeu a parroquia de 
Rumille que pasaría ao Concello de Padrón, 
compensándolle a perda de parte do seu terri-
torio pola creación do Concello de Dodro. 

Teo permaneceu sen variacións ata o ano 
1993, ano no que xorde administrativamen-
te a parroquia dos Tilos que adoita os lindes 
da parroquia relixiosa creada por decreto do 
arcebispo don José María Rouco Varela o 6 

Documentos históricos da formación 
da primeira Corporación de TeoCU
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de agosto de 1990. O expediente máis an-
tigo conservado no Arquivo Municipal é o de 
repartimento dos gastos municipais entre as 
diferentes parroquiais para fornecer o primeiro 
orzamento por valor de 2.318 reais e 23 ma-
rabedís. Este expediente sinala que a constitu-
ción efectiva do municipio prodúcese a raíz da 
chegada do primeiro secretario municipal o día 
13 de setembro de 1836. Neste documento fi-
gura tamén a consolidación da primeira Cor-
poración da que se ten coñecemento en Teo 
cos membros que figuran no escrito que aínda 
hoxe se conserva •
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Os cambios en prezos e horarios na tarifa 
eléctrica entrarán en vigor en xuñoSO
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A partir do 1 de xuño de 2021 a Comisión Nacional 
do Mercado da Competencia vai  impulsar unha mo-
dificación nas tarifas da luz, producíndose cambios 
tanto nos prezos como nos tramos horarios.

Os cambios máis importantes para as persoas 
usuarias domésticos son tres:

1.Unifícanse as tarifas de uso doméstico de menos 
de 15kW -as 2.0, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA, 
2.1DHS-, é dicir, a maioría dos fogares e pemes pa-
san a ter un só peaxe de acceso que se denominará 
2.0TD. Os peaxes ou tarifas de acceso son uns cus-
tes que se pagan na factura e que fan referencia ao 
transporte e distribución da enerxía.

2.Cambian as franxas de discriminación horaria. 
Todos os clientes domésticos con unha potencia 
contratada de ata 15kW terán unha tarifa con discri-
minación horaria en 3 periodos de xeito obrigatorio.  
Cada xornada dividirase en 3 franxas: punta (máis 

cara), chá (prezo medio) e val (máis económica). As 
fins de semana e festivos nacionais todas as horas 
enmarcaranse na franxa denominada como ‘val’, 
que é a de prezo máis baixo. 

3.Aparece a posibilidade de ter dúas potencias 
contratadas, en función da hora do día, unha para 
o período ‘val’ e outra para o período ‘punta’. Ou se 
se prefire, contratar a mesma potencia para ambas 
franxas, é dicir, a mesma todo o día.

Todos estes cambios deben estar implementados 
polas compañías distribuidoras o 1 de xuño de 2021. 
Para máis información recoméndase contactar co 
servizo de información da súa compañía eléctrica.

En relación con isto dende o Concello facilítase un 
servizo de asesoramento eléctrico que funciona os 
martes de 10:00 a 12:00 h na Casa do Concello. É de 
balde e non é preciso pedir cita previa. Tamén dispón 
dun correo-e para facer consultas: pie@teo.gal •

‘ ‘ 
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AXENDA Martes  Servizo de asesoramento sobre a factura eléctrica. 
 Salón de Plenos da Casa do Concello. 

Venres Mercado en Cacheiras.
Sábados  Mercado do Alimento Labrego nos Tilos.Xuño de 2021

Edita: Concello de Teo
Dirección: Travesía da Ramallosa, nº 38, 15883, Lucí, Teo
Web: www.teo.gal
Correo electrónico: comunicacion@teo.gal

Teléfono: 981 815 700
Coordinación e redacción: Departamento de Comunicación
Deseño:  seteseoito  |  Maquetación: Nós Comunicación
Distribución gratuíta

 2   Mércores. A partir deste día publicarase 
unha oferta para recuperar a actividade das 
escolas deportivas municipais durante o 
mes de xullo.

 4   Venres. Remata o prazo para anotarse 
nos campamentos de verán, infantil e 
xuvenil. A listaxe de solicitudes presentadas 
publicarase o 9 de xuño. Se hai que facer 
sorteo, por ter máis solicitudes ca prazas, 
farase o 11 de xuño e a lista definitiva 
publicarase o 16 de xuño. O pagamento hai 
que facelo do 17 ao 30 de xuño.  
 
19:30 h. Presentación do libro Viva la 
libertad de Miguel Paz Cabo. Entrada libre 
e por orde de chegada. Campo da festa do 
Carmelo Ameneiro en Calo. 

 5   Sábado. 18:30 h. Día do Medio Ambiente. 
Visita guiada á Tomada, o primeiro espazo 
do programa HabitaTEO. Para participar hai 
que anotarse escribindo a turismo@teo.gal.  
 
11:00-11:30-12:00 h. Tres quendas da ruta 
‘Recoñecendo a Tomada cos 5 sentidos’ 
para familias con crianzas de 0 a 6 anos. 
Inscricións en lingua@teo.gal 

 6   Domingo. 19:00 h. Clausura Obradoiro de 
Teatro. Representación da obra: Cyrano 
de Bergerac. Actividade con capacidade 
limitada e con reserva de entrada en:  
entradascultura@teo.gal ou chamando ao 
881 956 010. Auditorio Constante Liste.

 9   Mércores. 19:00 - 20:30 h. Charla sobre 
igualdade. Para anotarse nesta actividade 
hai que mandar un correo-e a cim@teo.gal 
no 981 938 475. Auditorio Constante Liste. 

 6   Xoves. 19:00 h. Andaina no circuíto 

biosaudable con mascotas. Punto de saída: 
Escola de Francos. 

 12   Sábado. Mediodía. Inauguración do 
Cruceiro de Agoso. Música AACC A 
Mámoa. Campo da festa de Agoso Oza. 
 
22:30 h. Autocine: Maimiño. Reserva de 
entradas. Aparcadoiro Casa Común de Oza.

 15   Martes. Apertura das piscinas municipais 
descubertas dos Tilos e Luou ata o 15 de 
setembro. Consultar horarios. 

 18   Venres. Nova edición da escola ecoloxista 
sobre Teo Tropical. Mocidade de 12 a 18 
anos. Inscricións: mocidade@teo.gal

 20   Domingo. Concerto  da Asociación Banda 
de Música Cultural de Calo. Campo da 
festa de Recesende. 
 
20:00 h. Sesión de maxia: Hocus Pocus co 
Mago Paco. Capacidade limitada e reserva 
de entrada en:  entradascultura@teo.gal

 22   Martes. 19:30 h. Reunión familias 
Diverteo. Auditorio Constante Liste.

 23 Mércores . Ruta Muiñeiras. Recoller herbas 
San Xoán. Inscricións: lingua@teo.gal

 24   Xoves. 20:00 h. Sesión de Títeres Campo 
de Estrelas de Cachirulo Entradas en 
entradascultura@teo.gal. Praza Circular dos 
Tilos

 25   Venres. 22:30 h. Autocine: Ons. Reserva de 
entradas. Explanada escola infantil Calo. 
Prazo para inscribirse ás visitas teatralizadas

 26   Sábado. Concerto da Asociación Banda de 
Música Cultural de Calo.  Campo da festa 
de Calo


